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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
Dato 18.02.2020 
Møtenr. 1 
Sted Kontorlokalene til NMF Rogaland 

 
Tilstede  
Fra Regionstyret Ralf B. Husebø, Liv Elgheim, Egil Johannessen, Gunn Marit 

Solli, Karina Vigdel, Leif Helge Olsen, Astrid H. Ove, Kenneth 
Stokness,  

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Cesilie M. Olsen, Gudny Drangeid, Marius Eie Barka 

 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 

 

Referatsaker 
1/20 Orientering fra administrasjonen 
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:  

• 3 arrangement 10.-12. januar: 
Kortkurs i Drill med god påmelding 
Samling Rogaland Ungdomskorps 
Sør-Afrikansk øvelse på Randaberg 

• 17.-18. januar Korpskonferansen i Rogaland 

• Ledermøte Bergen 24.-25. januar 

• 29. januar: Trygg ambassadør kurs ang. varslingsrutiner. 

• 31. januar: Nyttårsmingling Stavanger Kommune, kulturavdelingen 

• Nå: Fullt fokus på Rogalandsmesterskapet og detaljene der. 

• Daglig leder har vinterferie neste uke. 

Vedtak: 
 Orienteringen tas til etterretning.  
 

Vedtakssaker 
 

2/20 Korpskonferansen i Rogaland 

 
Evaluering fra deltakerne gjennomgått. Sted og dato for Korpskonferansen i 2021 og 2022 
drøftet.  
 

Vedtak:  
1.Evalueringen tas til etterretning. 
2. Korpskonferansen i Rogaland, inkludert regionting, avholdes 16.-17. april 2021 i 
Stavanger. Stavanger Scandic Forus er å foretrekke som hotell.  
3. Korpskonferansen i Rogaland 2022 arrangeres i Haugesund.  
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3/20 Jan-Am 2021 
Tilbud fra Radisson Blu Atlantic gjennomgått i møtet. 
 
 

Vedtak: 
Jan-Am 27. november 2021 arrangeres på Radisson Blu Atlantic Hotel. 
 

4/20 Landsmøte 2020 
Det ble tatt en runde på når deltakerne ønsker å fly. Innspill til valgkomitéen ble også 
drøftet i møte.  
 

Vedtak:  
Flybilletter bestilles etter deltakernes ønsker.  
 
 

5/20 RM 2020 
Informasjon om arrangementet ble gitt i møtet. Regionstyret fikk orientering om 
behandlingen av anker sendt fra korpsene.  
Retningslinjer for Junior-RM ble drøftet. Retningslinjene er gjeldende fra RM 2021.  
 

Vedtak:  
Retningslinjer for Junior RM gjeldende fra 2021. 
 

1. Junior- RM er for musikanter som ikke er tatt opp i hovedkorpset.  
2. Dersom korpsene av musikalske årsaker har juniorkorpsmusikanter som også 
spiller med hovedkorpset, kan de delta med begge korps.  
3. Foreldre kan ikke delta som musikanter i juniorkorpset.  
4. Dirigenten kan om nødvendig bistå med å spille, dersom det er viktig for 
musikantenes trygghet i fremførelsen.  
5. Juniorkorpsene har 10 min. til fra første til siste tone 
6. Det kan søkes om dispensasjon fra retningslinjene.  
 
 
 

Drøftingssaker 
6/20 Varslingsrutiner NMF 
Arbeidet med varslingsrutiner ble gjennomgått.  

 
Følgende høringssvar sendes prosjektleder Gro Anita Holvik: 
 
Et samstemt regionstyret synes saken og tilsendte dokument er grundig gjennomarbeidet, 
men har likevel et par kommentarer.  
 
Dokument - Rutiner for kritikkverdige forhold i NMF 
3. Fremgangsmåten ved varsling 
I utgangspunktet bør varsling skje skriftlig enten via epost, notat, brev ell. til leder i 
korpset eller til NMF.   
 
Gjentatte ganger i dokumentet er det vist til korpset eller til NMF.  
Hvem er NMF i denne sammenhengen? Det bør komme klart frem hvilket nivå i NMF en skal 
forholde seg til uten å måtte ha strukturen foran seg.  
 



 
 

 NMF Rogaland     18.02.2020     Styremøte 1 
 
      side 3         

Dokument – Varslingsplakat for alle i NMF 
Hvem er «alle i NMF»?  
 
Kan det innledningsvis tydeliggjøres at det er for alle korpsmedlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte, og besøkende?  
En skolekorpsmusikant tenker gjerne at NMF er de som jobber i organisasjonen og at det 
ikke er seg selv som medlem.  
 
Et av regionstyrets medlemmer hadde frafall på grunn av sykdom. Følgende tilbakemelding 
kom på epost: 
- Synes det virker som gode gjennomarbeidede dokumenter. 
Hva skjer videre med den det varsles mot? Når har vedkommende gjort opp for seg dersom 
det er faktisk ulovlige eller svært ubehagelige forhold? Skal nytt korps varsles? Hva da med 
taushetsplikten?  Skal vedkommende nektes deltakelse i korps? 
 
 

7/20 Korpsklynger 
Det ble orientert om Korpsklyngenes «onepager» . 
Datoer for gjennomføring av Korpsklynger tas opp på styremøte etter veilederopplæringen 
5. mars.  
Hvor mange klynger skal en starte med? Veilederopplæringen gjennomgås før endelig 
beslutning. Behovet fra korpsene gjennomgått i distriktsmøtene høsten 2019 er 
utgangspunkt for korpsklyngens tema. 
 
Flere styremedlemmer ønsker å delta på veilederopplæringen: 
Leif Helge Olsen, Karina Vigdel og Kenneth Stokness i tillegg til Liv Elgheim, Cesilie M. 
Olsen, Astrid H. Ove og Gunn Marit Solli. 
 

Orienteringssaker 
8/20 Nytt fra distriktene 
Sola 
Voksenkorpsene har brukt til på forberedelse til NM brass. Skolekorpsene forbereder seg nå 
til RM.  
 
Dalane 
-Korpsquiz konsert med Egersund Musikkorps 
-Egersund Brass har prosjekt med opplæring av voksne, og de har hatt seminar. 
 
Stavanger 
-Stavanger Brass Band er norgesmester.  
Styreleder i NMF Rogaland, Ralf B. Husebø, møtte sammen med ordføreren i Stavanger Kari 
Nessa Nordtun korpset når de kom hjem til øvingslokalet etter NM brass i Bergen. 
-12 voksenkorps fra Rogaland deltok i NM brass. 10 av korpsene deltok på konserten «Klang 
av messing» i Kuppelhallen søndag 2. februar. Musikkorpset Gjallarhorn arrangerte med 
NMF Rogaland som økonomisk bidragsyter. 
-KiS-U seminar med avsluttende konsert 14.-16. februar. 58 musikanter i ungdomsskolealder 
samlet til en samspillhelg (uten overnatting). 
 
Nordfylket 
Før- NM brass- konsert med Tysvær brass og Stangaland brass. 
 
Jæren 
-Klepp Hornmusikk har spilt sin tradisjonelle nyårskonsert med Hilde Selvikvåg. Fullt hus.  
-19. september inviterer Bryne Musikkorps til Jæren Korpsfestival. 8 korps allerede 
påmeldt. 
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-Jæren Showblås har hatt 2 Hokus Pokus konserter med Håkon Esplo og Klepp Skolekorps og 
Bore Skolekorps. 
-Nærbø Musikkorps spiller konsert 21. mars. 
-Jæren Showblås skal delta på Gubbiaden 
- Bryne Musikkorps har fått ny dirigent. Startet 1. januar.  
- Gjesdal Brass Band rykket opp til 3. divisjon med sin 2. plass i NM brass.  
 
Sandnes 
Ralf B. Husebø ønsker å få start på SKIS. Egil Johannessen hadde forslag til ildsjeler som kan 
være aktuelle å kontakte. 
 

9/20 Representasjon 
«60 år med Førre Musikkorps», i Tysværtunet Kulturhus lørdag 21. desember -Astrid H. Ove 
Tasta Skolekorps 70 års jubileumsfest og konsert 11. og 12. januar – Liv Elgheim 

 
10/20 Påmelding til NM skolekorps brass  
37 korps påmeldt til NM skolekorps brass.  
 
Fra Rogaland stiller 
Jåtten Skolekorps 
Tasta Skolekorps 
Førre Musikkorps 
Sevland Skulekorps 
Sunde Skolekorps 
Tuastad Vormedal Skolekorps 
Vibå Bondebrass 
Tasta Skolekorps - mellomkorps 

 
11/20 Medlemstall  
NMF Rogaland har nøyaktig det samme medlemstall ved inngangen til 2020 som ved 
inngangen til 2019 med 5463 medlemmer. Vi har færre musikanter og en økning av andre, 
dvs. styremedlemmer. 49 færre musikanter og 49 flere styremedlemmer.  
Årsaken til økning i antall styremedlemmer er at det stilles tydelige krav til fra 
departementet sin side at styremedlemmene må velges fra korpsets medlemmer.  
 
Totalt i landet så opplever vi en medlemsøkning. Total økning på 520 medlemmer og nå er 
medlemstallet 59383. 
 

12/20 Økonomi 
Årsregnskapet vil være klart til styremøtet 11. mars. Det vil være et overskudd for 2019.  
 

13/20 Ledermøte 
Liv refererte fra ledermøtet 24.-26 januar: 
- Landsmøtesaker fra Hordaland og Innlandet 
- Fylkessammenslåing 
- Økt formålsrealisering 
- Varslingsrutiner 
- Voksenopplæring i Skien Kommune 
- Samfunnsrollen til NMF sett fra markedssjefen i Tryg. 
- Savner mer tid til samtaler kun mellom tillitsvalgte fra regionene. 
 

14/20 Drill 
Kurs i kortprogram 
53 drillere deltok på kurs i kortprogram 11.-12. januar 2020. 
Andrea Kjerstad og Karoline Marie Aamelfot fra Ålesund var instruktører.  
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Drillkontakt Sissel Thomsen produserte og administrasjonen sørget for kontrakter, 
faktureringer og utbetalinger. 
 
Rogadrill 
21.-22. mars arrangeres Rogadrill i Vågenhallen for tredje gang.  
Rekordpåmelding med 465 starter. Mulig det ikke er plass til alle påmeldte. Regionale 
deltakere og deltakere fra Hordaland har førsteprioritet.  
 
Innspill: Bør tropper også ha prioritet? 
 

15/20 RUK 
Fin utvikling både musikalsk og sosialt på samlingen i Randaberg 10.-12. januar.  
Musikantene hadde møte. Referat foreligger ikke enda.  
 
Administrasjonen arbeider med turnéplan for 5.-7. juni. Foreløpig skisse ser slik ut.  
 
Fredag:  
Avreise Suldal + øve ved ankomst 
 
Lørdag:  
Formiddag: Konsert på Sand i anledning Ryfylkedagene med korpsene i Suldal. 
Ettermiddag: Konsert Kopervik 
 
Søndag:  
Utekonsert Nærbø/Bryne/Ålgård 
Kleppelunden? 
 
 

16/20 Sommerkurs 
Påmelding per 18. februar: 
 

Svart kurs 128 18 på venteliste 

Blått kurs 87  

Rødt kurs Klepp 80  

Rødt kurs Karmøy 10  

Gult kurs Klepp 67  

Gult kurs Karmøy 10  

 
17/20 Alf Johan Aareskjolds Minnefond 
27 søkere til årets stipend. Stipendene deles ut under RM.  
2 av søkerne har mottatt kr 10 000,- i stipend tidligere. Det er mulig å bli tildelt hoved-
stipend på kr 25 000,- etter å ha mottatt stipend på kr 10 000,- 
 

18/20 Kurs i instrumentvedlikehold 
39 påmeldte til kurset i Sandnes 13. februar.  Kurset arrangeres sammen med Sandnes 
Musikkråd. 
Det er kommet ønske fra korps i nordfylket om at tilsvarende kurs arrangeres der også.  

 
 

Vedtak:  
Orienteringssakene tas til etterretning. 
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Eventuelt 
19/20 Eventuelt 

 
Vedtak:  
HelgePulse er utsatt til 3.-4. oktober som er første helg i høstferien. 
 
NMF Rogaland, 21/02/20   
 

 
Lilli Anne J. Grong (sign.) 
Daglig leder NMF Rogaland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


